
Aknīstes novada
vēstis

Nr. 10 2017. gada OKTOBRIS

novada
vēstis

Oktobrī kultūras pilī „Ziemeļblāzma“, lauksaimniekiem, tostarp jaunajiem zemniekiem pārtikas 
ražotājiem un mazpulkiem pasniegtas Zemkopības ministrijas (ZM) konkursa „Sējējs-2017“balvas.

No Aknīstes novada pateicību nominācijā „Bioloģiskā lauku saimniecība“ 
saņēma zemnieku saimniecība “Liepas”.

Apsveicam!
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Atsavināt nekustamo īpašumu “Zīles”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620020112, kas sastāv no
dzīvojamās mājas (83,8 m2), palīgēkām – kūts (20,6 m2),
šķūnis (37,2 m2) un zemes gabala (0,838 ha). Noteikt, ka
atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2420,00
EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana izsolē.

Atļaut I.B. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 36,
dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
Nr.56059009242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir 2101,34 EUR. Dzīvokļa atsavināšanas veids
ir pārdošana par brīvu cenu.

Atļaut Z.I. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu “Šķūņi”, Gārsenes pagastā,
Aknīstes novadā, kadastra Nr.56620030112, kas sastāv no
zemes vienības 0,6324 ha platībā, uz kuras atrodas dzīvojamā
māja (98,9 m2), palīgēkas - pirts (12,3 m2), šķūnis (26,1
m2), klēts (34,6 m2), šķūnis (31,9 m2), saimniecības ēka
ar pagrabu (32,1 m2), šķūnis (117,8 m2), kūts (47,8 m2).
Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 3020,00
EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdo-
šana par brīvu cenu.

Atļaut Z.M. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 7, dzīvoklis Nr.2,
Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059000039, ar pla-
tību 35,2 m2, kas sastāv no 352/1111 kopīpašuma domā-
jamām daļām no mājas un zemes. Atsavināmā nekusta-
mā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir 931,34 EUR.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana par
brīvu cenu.

Atļaut G.B. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 21, dzī-
voklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.
Nr.56059009244, ar platību 45,6 m2, kas sastāv no 456/1464
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir 761,34 EUR. Nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Atļaut G.S. atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) Skolas ielā 21, dzī-
voklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56059009245, ar platību 33,5 m2, kas sastāv no 335/1464
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas
un zemes. Atsavināmā nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir 561,34 EUR. Nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu.

Atsavināt Aknīstes novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu (zemi) Skolas ielā 5A, Aknīstē,
Aknīstes novadā, ar kadastra Nr. 56050010473, kopējā pla-
tībā 2,3628 ha. Noteikt, ka atsavināmā nekustamā īpašuma
(zemes gabala) nosacītā cena ir 4279,29  EUR. Nekustamā
īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana izsolē.

Atzīt 24.10.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldī-
bas īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.
1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  atsavinā-
šanu par nenotikušu. Atkārtoti organizēt minēto nekus-
tamo īpašumu izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 20%. 

Atzīt 03.10.2017. izsoli par Aknīstes novada pašvaldī-
bas īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22, dzīvoklis
Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  atsavināšanu par neno-
tikušu. Atkārtoti organizēt minēto nekustamo īpašumu iz-
soli, pazeminot nosacīto cenu par 20%. 

Apstiprināt 2017.gada 24.oktobra izsoles rezultātus: no-

teikt V.S. par nekustamā īpašuma (zemes gabala), kadastra
Nr.56050010030,  3620 m2 platībā, Liepu ielā 8B, Aknīstē,
Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis aug-
stāko cenu, kas sastāda EUR 1745,70.

Papildināt Aknīstes novada pašvaldības mantas atsa-
vināšanas komisiju ar juriskonsulti Antru Aldiņu no
01.11.2017.

Papildināt Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības
zemi sastāvu ar juriskonsulti Antru Aldiņu no 01.11.2017.

Apstiprināt Aknīstes novada Administratīvās komisijas
nolikumu.

Apstiprināt kandidātus apbalvošanai ar Aknīstes novada
pašvaldības Atzinības rakstu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienā 18.novembrī:

Aknīstes vidusskola - Līgu Mažeiku, Dzintru Sakapilvi
un Ainu Deksni;

PII “Bitīte” - Zitu Iesalnieci un Leongīnu Svikšu;
Iedzīvotāju grupa - Veroniku Papaureli;
Iedzīvotāju grupa - Elīnu Mažeiku;
VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” - Sarmu Ozoliņu;
Gārsenes pagasta pārvalde - Uldi Linartu un Ģirtu Elksni;
Domes priekšsēdētāja V.Dzene - Darju Strazdiņu;
Aknīstes novada pašvaldība - Ādolfu Kravali;
Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja - Līgu

Jaujenieci;
SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” -

Vinetu Putniņu.
Noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Aknīstes

Pakalpojumi” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanu Asares un Ancenes ciema teritorijā.

Piešķirt 5 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā 375,00
EUR.

Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā 1 Aknīstes vi-
dusskolas skolēnam   no 02.10.2017. līdz 31.05.2018. 

Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā 1 Asares pa-
matskolas skolēnam   no 02.10.2017. līdz 31.05.2018. 

Segt ēdināšanas izdevumus 50% apmērā 1 Asares pa-
matskolas skolēnam   no 01.11.2017. līdz 31.05.2018. 

Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā 2 no 3 līdz 6
gadu veciem PII “Bitīte” izglītojamiem no 01.11.2017. līdz
31.05.2018.

Piešķirt 1 personai pabalstu 145,00 EUR apmērā sakarā
ar ilgstošu ārstēšanos.

Slēgt ar E.I. dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvoja-
mo platību Dzirnavu ielā 9 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Piešķirt D.T. dzīvokli “Spodras” – 16, Ancenē, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres lī-
gumu uz 2 mēnešiem.

Piešķirt A.J. dzīvokli “Kraujas 1” – 3, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres lī-
gumu.

Piešķirt Z.V. dzīvokli Augšzemes ielā 19 – 5, Aknīstē,
Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.

Atcelt Aknīstes novada domes 27.09.2017. lēmuma “Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 5.pun-
ktu: “Piešķirt D.J. dzīvojamo platību “Spodras” – 5, Asares
pagastā, un slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu.”

Piešķirt D.J. dzīvokli “Kraujas 2” – 15, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres lī-
gumu.

Piešķirt R.K. dzīvokli “Kraujas 2” – 2, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, un slēgt dzīvojamo telpu īres lī-
gumu no 01.11.2017. uz 3 mēnešiem.

Atzīt A.P. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautā-
juma risināšanā un reģistrēt reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai pie-
derošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.124.

Aknīstes novada domes sēdes 25.10.2017. lēmumi
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Noteikt dzīvoklim  “Kraujas 2” – 2, Kraujas, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, statusu “dienesta dzīvoklis” no
01.11.2017.

Pagarināt pašvaldības zemes nomas līgumus 5 personām.
Veikt nekustamā īpašuma “Sārkalni”, Gārsenes pagastā,

Aknīstes novadā, būvei ar kadastra Nr.56620030219001
lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi: NĪML kods 1271 – lauksaimnie-
cības nedzīvojamās ēkas, lauksaimniecības nedzīvojamās
ēkas telpu grupa – 404,29 m2 platībā.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Eglāji”, īpašuma
kadastra Nr.56250010084, zemes gabalu 18,1 ha platībā
ar kadastra Nr.56250010079,  piešķirot tam nosaukumu
“Ozolciems”.

Slēgt telpu nomas līgumu ar IK “AGAO” par telpu nomu
61,04 m2 platībā, kadastra Nr.56050010442003, Skolas ielā
15A, Aknīstē, Aknīstes novadā, uz 3 gadiem.

Piešķirt Aknīstes novada domes priekšsēdētājai Vijai
Dzenei atvaļinājuma daļu – 2 kalendāra nedēļas no
30.10.2017. līdz 12.11.2017. V.Dzeni atvaļinājuma laikā aiz-
vietos domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vanags.

Domes sēžu lēmumi un audioieraksti 
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi

Kancelejas vad. I.Buiķe

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 11.#)

GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2017.gada 30.augustā (prot. Nr.15, 20.#)
GROZĪJUMI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 15.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis 

Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, 
Aknīstes novadā, atsavināšanu”

Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: trešās kārtas mutiska izsole ar aug-

šupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 14.decembrī plkst.9:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošie nekusta-

mie īpašumi (dzīvokļi):
Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes no-

vads, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2,
kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma
(dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 596,82 (pieci simti de-
viņdesmit seši euro 82 centi);

Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr.
56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kas sastāv no
340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir EUR 724,82 (septiņi simti divdesmit četri
euro 82 centi)

Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpa-
šumu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 izsoles objekta no-
teikto nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni 28685224.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.

Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-
švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu.

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 12.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

jāuzrāda pase; 
dokuments par drošības naudas iemaksu; 
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
Juridiskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-



4

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

ģistrācijas termiņš;
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu.

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts
ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja
vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu,
priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no vi-
ņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un

viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto

cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas atsavinā-
šanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie no-
rēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc ie-
maksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva
un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta.
Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu
nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod iz-
soles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktob-
ra līdz 2017.gada 12.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst. 9:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.
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APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē                                                                
2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 12.#)

GROZĪJUMI
Aknīstes novada domes sēdē                                                                

2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 16.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2017

„ Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā
esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22, dzīvoklis

Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu”

Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: otrās kārtas mutiska izsole ar aug-

šupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 14.decembrī plkst. 10:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekus-

tamais īpašums (dzīvoklis): 
Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes no-

vads, kadastra Nr. 56059000036, ar kopējo platību 38,5 m2,
kas sastāv no 385/1334 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas.  Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) no-
sacītā cena ir EUR 1146,03 (viens tūkstotis viens simts čet-
rdesmit seši euro 03 centi).

Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamā īpa-
šuma Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2 izsoles objekta no-
teikto nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektus dabā, laika posmā no šī gada 26.oktobra, darb-
dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30,
iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu.

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 12.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

jāuzrāda pase; 
dokuments par drošības naudas iemaksu; 
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
Juridiskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti.

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

ģistrācijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr. 28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 
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Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts
ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja
vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu,
priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no vi-
ņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis aug-
stāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas
atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka
attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz at-
savināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek
atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot,
ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu
nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo
augstāko cenu. 

Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-

ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu.

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāpa-
raksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktob-
ra līdz 2017.gada 12.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē           
2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 7.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 8/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā
nekustamā īpašuma “Zīles”, dzīvojamās mājas,

palīgēku- kūts un šķūnis, un zemes gabala, kadastra
Nr.56620020112, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,

atsavināšanu”

Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr.90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 12.decembrī plkst.9.00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekus-

tamais īpašums (dzīvojamā māja, palīgēkas – kūts un šķū-
nis, un zeme) “Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā,
kadastra Nr. 56620020112, zemes platība 0,838 ha, dzī-
vojamās mājas platība 83,8 m2  un palīgēkas - kūts platī-
ba 20,6 m2, palīgēkas -šķūņa  platība 37,2 m2.
Nekustamā īpašuma “Zīles” nosacītā cena ir EUR 2 420
(divi tūkstoši četri simti divdesmit euro 00 cents);

Nekustamā īpašuma izsoli sāk ar nekustamā īpašuma
“Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
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soles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piekt-
dienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālruni 26389739.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā.

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pre-
tendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pre-
tendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaid-
ras naudas norēķinu veidā.

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 8.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

-   jāuzrāda pase; 
-   dokuments par drošības naudas iemaksu; 
-   dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

-  dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

-   kvīts par drošības naudas samaksu; 
-   kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
-   noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juri-

disko personu izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā.
Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā
noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku
reģistrācijas termiņš; 

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-
kumenti; 

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-
semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr.28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts
ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja
vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu,
priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no vi-
ņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

- juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena; 

- fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tajam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 
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Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko
cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka at-
tiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsa-
vināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas node-
va un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 

Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu.
Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāpa-
raksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada
26.oktobra līdz 2017.gada 8.decembrim darbdienās no
8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām:
28685224.

Izsole notiks 2017.gada 12.decembrī plkst.9.00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē           
2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 14.#)

Aknīstes novada domes 
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 9/2017

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā 
esošā zemes gabala Skolas ielā 5A, 

Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu“

Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ.
Nr.90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
Izsoles laiks: 2017.gada 12.decembrī plkst. 10:00.
Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas at-

savināšanas komisija.
Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošs nekustamais

īpašums (zemes gabals) Skolas iela 5A, Aknīste, Aknīstes
novads, kadastra Nr. 5605 001 0473, kopējā platībā 2.3628
ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 4279,29 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit
deviņi euro 29 centi).

Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar izsoles objekta
noteikto nosacīto cenu.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt iz-
soles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piekt-
dienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu
pa tālruni 28685224.

Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00
(trīsdesmit euro 00 centi).

Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pa-

švaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības in-
terneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, ie-
priekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izso-
lāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un re-
ģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 cen-
ti). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
noteikumos norādītajā bankas kontā. 

Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu. 

Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, re-
ģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kon-
tā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UN-
LALV2X vai arī skaidras naudas norēķinu veidā veicot mak-
sājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.

Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek
uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekusta-
mā īpašuma pirkuma maksā. 

Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties iz-
solē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2017.gada 8.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pieda-
lītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

Fiziskām personām: 
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Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-
lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

jāuzrāda pase; 
dokuments par drošības naudas iemaksu; 
dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
Juridiskām personām: 
Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vē-

lēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā
ar šiem izsoles noteikumiem; 

dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai
attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpa-
šuma iegādi; 

kvīts par drošības naudas samaksu; 
kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas at-

savināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai
licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada
pārskatu. 

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam
atpakaļ netiek atdoti. 

Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sa-
rakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi. 

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku re-

ģistrācijas termiņš; 
nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie do-

kumenti; 
rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašu-

ma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu ek-

semplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izso-
les sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles notei-
kumiem. 

Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas
numuru. 

Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpa-
šumu. Uzziņas pa tālr.28685224. 

Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam
izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalīb-
niekiem. 

Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sek-
retāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras
pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kar-
tīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstī-
tajam kārtas numuram. 

Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli iero-
das ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteikta-
jā kārtībā. 

Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vai-
rākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izso-
li atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt
vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles no-
sacīto cenu. 

Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus
apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas
kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka ap-
liecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par
noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens
no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu
un fiksē to ar āmura piesitienu. 

Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena ob-

jekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu
cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais
no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas aplie-
cību. 

Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek
ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka

juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs
un nosolītā cena;

fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un no-
solītā cena. 

Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo aug-
stāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu ap-
liecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir no-
solījis. 

Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparak-
stās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā ob-
jekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tie-
sīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un
viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nau-
da. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolī-
tājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu
par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo
nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vai-
rāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdē-
jās augstākās cenas. 

Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpa-
šuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles da-
lībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks,
kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu
samaksas veikšanai. 

Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai. 
Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles no-

sacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstā-
ko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas at-
savināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie
norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo ne-
kustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošī-
bas nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā
gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu ne-
kustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles
dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies
uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek at-
maksāta. 

Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par kon-
krētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita star-
pība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu
Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles ap-
stiprina Mantas atsavināšanas        komisija. 

Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nā-
kamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas doku-
ments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu. 

Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc
iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš
sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem,
viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas no-
deva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek at-
maksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu
piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolī-
to cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko
cenu. 
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Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, at-
kāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas do-
mes sēdes.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208. 

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 26.oktob-
ra līdz 2017.gada 8.decembrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00
un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224. 

Izsole notiks 2017.gada 12.decembrī plkst. 10:00,
Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste,
Aknīstes novadā, LV-5208.

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm
2011. - 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību pro-
grammas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzim-
tsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), ku-
ras mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, lab-
klājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības in-
stitūtu un tās vērtības sabiedrībā,

Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem –
katrs 6 akadēmiskās stundas:

1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zi-
nāšanas un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārval-
dību: plānot, krāt, aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes
nākotnes mērķus.

2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tie-
siskajiem aspektiem.

3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti.
Laulāto un ģimenes attiecību veidošana – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par emocionāli ve-
selīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cie-
ņu balstītām attiecībām ģimenē.

4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz ie-
spēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna at-
tīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku
lomu bērna attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora
vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusi-
jas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju ana-
līzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas,
respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un iz-
pratni. 

2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pi-
lotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā,
ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet
gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vie-
nā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri.
Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no
nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās
Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā. 

Apmācības realizēs sekojošas mācību izglītības iestādes:

Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bez-
maksas un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pie-
ejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.

Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu no-
daļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kon-
taktinformācija: 67216032, 67830681, 67226222.  E-pasts
dzimts.dep@tm.gov.lv.

Zemgales novadu
vadītāji tiekas ar

ASV vēstnieci

Zemgales novadu vadītāji ar ASV vēstnieci Mrs. Nancy
Bikoff Pettit.

Tikšānās mērķis bija iepazīstināt Zemgales novadu pa-
švaldības ar    ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu pro-
grammu. Tā  izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļauj vēst-
niecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un kon-
kurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī
aizsargā cilvēktiesības. 

L. Prande

Aknīstes novada domes sēdes 31.10.2017. lēmums
Atļaut veikt plantāciju meža ieaudzēšanu īpašuma „Mežvidi”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īpašuma kadastra

numurs 5662 004 0037, lauksaimniecībā izmantojamās zemes neapstrādātajā daļā zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 5662 001 0109 - 7,2 ha platībā.
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Aknīstes vidusskolas 1. - 9.klašu skolēni
saņem pienu un augļus

Aknīstes vidusskolā piena piegādātāji ir AS
Latgales piens. Pienu skolēni sāka saņemt no 1.ok-
tobra. Piena porcijas lielums vienam bērnam ir ne vai-
rāk kā 250 mililitri. Ābolus piegādā z/s ” Kalna
Rūdupes”. Ābolu izdale notiek no 1.novembra 100 gra-
mu porcijās.

Katra klase ir sagatavojusi savu kastīti ābolu saņem-
šanai. Interesanta ir 1.klases ābolu kaste.

Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas līdzšinējās
programmas – programma „Augļi skolai” un programma
„Skolas piens” – tiek apvienotas vienā programmā sko-
lu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū vei-
cināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas
būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt pro-
grammas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu
un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp
skolēniem.

Apvienotā skolu programma darbojas ar vienotu pieeju
produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un

dārzeņus, gan piena produktus bez maksas trīs reizes mā-
cību nedēļā saņem 1.-9.klašu skolēni. 

Atbalsta programmai ir izveidota sava
tīmekļvietne www.piensaugliskolai.lv, kurā ir pieejama in-
formācija par atbalsta programmu, par iesaistītajām iz-
glītības iestādēm, produktu ražotājiem, atbalsta preten-
dentiem un cita saistītā informācija.

Direktore A.Voitiške
Projektu atbalsta:

Aknīstes novada domes deputāti 
viesojas PII „Bitīte“

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrī-
ba (turpmāk - LIZDA) aicina pašvaldību vadītājus un de-
putātus piedalīties akcijā „Skolas diena 2017”, kas notiek
no šā gada 4. oktobra līdz 31. oktobrim visās Latvijas iz-
glītības iestādēs. Akcija rīkota šī gada Pasaules skolotāju
dienas (World Teachers’ Day) tēmas: ’’Mācīšanas brīvība
iedvesmo pedagogus” ietvaros.

Jau trešo gadu Aknīstes PII ”Bitīte” piedalās šajā akcijā
,kurā novada domes deputāti aicināti iepazīties ar pirmsskolas
izglītības iestādes darbu, pārrunāt aktuālos jautājumus, uz-
klausīt priekšlikumus un ierosinājumus. Otrdien, 17.oktobrī
deputāti Aija Kurkliete, Santa Curikova, Skaidrīte Pudāne,
Normunds Zariņš, Jānis Vanags un Viktors Žukovskis ap-
meklēja novada pirmskolas izglītības iestādi. Deputāti pie-
dalījās nodarbībās un noslēgumā dalījās iespaidos par redzēto.
Vadītāja Rima Bludze  un metodiķe Sandra Plikša iepazīs-
tināja ar izremontētajām, paplašinātajām telpām un atzīmēja,
ka nākošajā gadā jāpabeidz atlikušās tualetes  remonts un
jāparedz līdzekļi grīdu remontam.   Noslēgumā deputāti tika
iepazīstināti ar anketu apkopojuma rezultātiem, kurās bēr-
nu vecāki vērtēja PII “Bitīte” darbu. Izglītības iestādes dar-
binieki ir gandarīti par pozitīvo vērtējumu.

27.10.2017. plkst.11.00 Jēkabpils Valsts ģimnāzijā ak-
cijas noslēgums. Aknīstes novadu pārstāvēja Aknīstes no-
vada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, PII „Bitīte“ vadī-
tāja Rima Bludze un deputāte, PII „Bitīte“ pirmorganizā-
cijas priekšsēdētāja Sandra  Vārslavāne.  

L. Prande

Vēlos pastāstīt par „Bitītēm“ - lielajām un mazajām, bet
šoreiz īpaši par lielajām. Paldies galvenajai „Bitei“ Rimai un
viņas kolektīvam par noorganizēto pasākumu un ielūgumu
uz to! Tā bija akcija „Skolas diena 2017”, kur deputātiem bija
iespēja vērot pirmsskolas izglītības iestādes darbu. .

Redzētais iepriecināja! Bērni mācījās rotaļājoties - vieg-
li, nepiespiesti un ar prieku! Tas  redzams visās grupiņās.
Bērni smaidīgi, atvērti komunikācijai. Nodarbibas raitas
un organizètas. Skaidri sprotams, ka tā nav izrādīšanās
atnākušajiem viesiem. Bērni izprot uzdevumus un pilda
tos ar prieku. Visapkārt sakopta, estētiski noformēta un
pielāgota vide ik viena bērna vajadzībām. Bērnu grupas
lielas, bet audzinātājām palīdz rūpīgas auklītes. Kādā gru-
pā ieejot, trāpām uz piena dzeršanas pauzi! Telpās tīrība.
Silti. Gaiši. Prieks par jaunajām gultiņām. Arī par sani-
tārajām telpām ar jaunu santehniku, kura nupat nesen no-
mainīta un psrs laiki beidzot ir jāieraksta vēsturē.

Nevar nepamanīt koši krāsaino jauno rotaļu laukumu.
Vēl, protams, ir lietas, kas ir jāizdara, lai mūsu novada bēr-
ni justos pavisam komfortabli un audzinātājas un auklī-
tes uz darbu nāktu ar prieku. Ir plānots apgaismot bēr-
nudārza teritoriju un uzklāt kārtīgu bruģa segums. Šiem
darbiem projekti top un līdz rezultātam atliek vien nedaudz
pagaidīt.

Staigājot pa „Bitītes“ telpām, redzam, ka bērniem tiek
atvests ēdiens. Tur jau rosās virtuves darbiniece un sa-
imniecības vadītāja. Mums jāredz, kas ir termosos! Viss ir
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atbilstoši ēdienkartei - smaržo izcili un apetīti rosinoši!
Ēdiena temperatūra atbilst prasībām. Viss kārtībā!
Darbinieki stāsta, ka bērni ēdot labi. Tas priecē!
Noteikti jāpasaka par lielajām „Bitēm“ - vecāki var būt mie-
rīgi, jo bērni ir nodoti īsti profesionālu audzinātāju un auk-
līšu drošās rokās.

Nevar nepamanīt, ka ar modru aci visu neuzkrītoši vēro
un uzmana vadītāja Rima un metodiķe Sandra.
Paldies par tikšanās noslēgumā sarūpēto kafiju un ļoti gar-
do kūku, paldies par sarunām, par ierosinājumiem un par
mūsu darba novērtējumu audzinātājām Valentinai,
Kristīnei, Ilva, Sandrai V., Sandrai M., Intai un Inarai!

Paldies vadītājai Rimai un metodiķei Sandrai par jau-
ko dienu „Bitītē“!

P.S. Arī manas mazmeitiņas kādu laiku atpakaļ ap-
meklēja Cālēnu un Zīļuku grupiņas un vārdi , kad, aiz-
braukusi viņām pakaļ, dzirdēju - „Omīt, mēs mājās ne-
brauksim!“ - izsaka visu!

P.S.S. Vecāki, kuri vēl šaubās par to, vai savu mazuli
uzticēt Aknīstes PII „Bitītei“, saku - droši! Te bērni iegūs
visu, kas pienākas atbilstoši viņu vecumam - spēles, rotaļas,
draugus, arī darbinieku rūpes un mīlestību, jo tā mēs sa-
protam laimīgu bērnību!

Lai veiksme un izturība „BITĪTES“ kolektīvam!

Cieņā Skaidrīte Pudāne

Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot Lauku partne-
rības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un
Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības
“Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas sa-
las” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vie-
tās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”,
akronīms „Sēlijas Salas”.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpa-
sākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sa-
darbība“, projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku
partnerība „Sēlija”.

Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un so-
ciālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās
apdzīvotās vietas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības un
darba tirgus attīstību reģionālā līmenī, kā arī kopējo re-
ģiona atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī.
Uzlabot  „salu” ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tū-
risma produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pa-
matā ir tradicionālās vērtības un vienota koncepcija.

Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvo-

tajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „Salās” :
Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā
– Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā,
Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā
– Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē,
Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē. 

Apstiprināts projekta publiskais finansējums EUR 79
606.80 apjomā, kas nodrošinās projektā plānoto aktivitā-
šu īstenošanu – seminārus/darbnīcas/diskusijas, kuru lai-
kā „Salas” izveidos savus tematiskā tūrisma produktus, jau-
nizveidoto  tūrisma produktu prezentācijas pasākumus 17
„Salās”, vienota tūrisma bukleta izstrādāšanu un izdoša-
nu visai Sēlijas teritorijai, kā arī strātēģiskās plānošanas
dokumentu izstrādi, tūrisma jomas profesionāļu konsul-
tācijas, situācijas izvērtējumu un mācību materiālu saga-
tavošanu.

Projekta īstenošanas divi gadi Sēlijas aktīvajiem cilvē-
kiem gaidāmi darbīgi un pasākumiem piesātināti.
Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām
aicina „Salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem,
neturēt savas labās idejas zem pūra un piedalīties kopī-
gās „prāta vētrās”, kas plānotas nākamgad visās 17 „Salās”,
lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku un atpa-
zīstamāku Sēliju. 

Pirmais projekta uzdevums ir  īpaša logo, kas atspogu-
ļo Sēlijas īpašo stāstu un projekta ieceri, izstrāde.   Logo
izstrādei tiek izsludināts konkurss, un ar tā nolikumu ai-
cinām iepazīties Lauku partnerības “Sēlija” mājaslapā –
www.partneribaselija.lv

Detalizētāku informāciju par projektu sniegs tā vadītāja
Daina Alužāne, t. 22335439 un Lauku partnerības “Sēlija”
izpilddirektore Ieva Jātniece, t. 29548967

                              

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis triju Sēlijas Lauku
partnerību sadarbības projektu “Sēlijas Salas”

Atklāta konkursa
Logo izstrāde

Projektam  “„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms
mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomis-
kās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, ak-

ronīms “Sēlijas Salas”

NOLIKUMS

Vispārīgie jautājumi
Konkursa organizētājs
Pasūtītāja nosaukums – Biedrība „Lauku partnerība

„Sēlija””
Adrese – Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes pilsēta, LV-5208,

Latvija
Reģistrācijas Nr. 50008087131
Kontaktpersona Daina Alužāne, projekta vadītāja
Tālruņa nr. 22335439
E – pasta adrese daina.aluzane@gmail.com
Darba laiks 9.00-17.00
Konkursa mērķis ir izstrādāt projekta “„Sēlijas salas” -

tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā
ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, ak-
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ronīms “Sēlijas Salas” logo, lai veicinātu projekta un tā re-
zultātu atpazīstamību.

Logo tiks izmantots
Uz visiem projektā izstrādātajiem dokumentiem strat-

ģiskās plānošanas dokumentiem, prezentācijās un publi-
kācijās;

Gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc projekta beigām
– visos publicitātes un atpazīstamības pasākumos sa-
biedriskajos medijos, Latvijas tūrisma izdevumos, inter-
neta vietnēs un kartēs.

“Salās” – tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietās, uz tū-
risma informācijas stendiem, pie ēkām, objektiem,
“Salās” rīkoto pasākumu norises vietās.

Projekta logo ir kopējā vizuālā  preču zīme jebkuram
“Sēlijas Salu” produktam vai darbībai.

Konkurss ir atklāts.
Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska per-

sona, turpmāk – Dalībnieks.
Konkursā izstrādātajam logo jābūt Dalībnieka oriģi-

nāldarbam.
Konkursa priekšmets ir izstrādāta Projekta logo ideja. 
Iesniedzamo logo variantu skaits netiek ierobežots, kat-

ru no tiem noformējot atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā
kārtībā.

Iesniedzot konkursa piedāvajumu, dalībnieks piekrīt vi-
sas autortiesības un īpašumtiesības uz iesniegtajam ide-
jām nodot Pasūtītājam. 

Paskaidrojumus par konkursa norisi, tehniskajām un ci-
tām prasībām var saņemt Pasūtītāja birojā Skolas iela 7,
Aknīste, Aknīstes pilsēta, LV-5208, vai pie projekta vadī-
tājas Dainas Alužānes, tālr.22335439, e-pasts: daina.alu-
zane@gmail.com.

Informācija par konkursa priekšmetu.
Projekta logo ir jāveicina projekta mērķu un rezultātu

atpazīstamība un vienots projektā iesaistīto dalībnieku –
“Sēlijas Salu” tēls.

Logo idejai ir jāsaskan ar projekta vīziju.
Logo ir vizuāli uztverams projekta jēgu raksturojošs gra-

fisks attēlojums, zīme vai simbols.
Logo jābūt vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesais-

tošam, vizuāli un jēdzieniski viegli uztveramam, viegli trans-
formējamam dažādos mērogos.

Logo jābūt labi transformējamam un saprotamam mo-
nohromā krāsu gammā.

Logo izveidē pieļaujami visi vizuālās mākslas līdzekļi, bet
konkursam iesniedzamais rezultāts jāataino uz papīra.

Logo idejai jāpievieno īss (līdz 1500  rakstu zīmēm) pa-
matojums par izmantoto simbolu, krāsu vai kompozīcijas
nozīmi dalībnieka skatījumā.

Logo ideju noformēšanas un iesniegšanas kārtība
Konkursa piedāvajumi jāiesniedz līdz 2017.gada 17.no-

vembrim (ieskaitot).
Konkursa piedāvājumi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa,

netiek vērtēti un nepiedalās konkursā.
Konkursa piedāvājuma iesniegšanas veidi:
Piedāvājums jāievieto aizlīmētā aploksnē, uz kuras no-

rāda “Atklātam konkursam “Logo izstrāde Projektam “Sēlijas
salas”- tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vie-
tās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs
Sēlijā””, akronīms “Sēlijas Salas” ;

Piedāvājums jānosūta elektroniskā formā uz e -pastiem:
daina.aluzane@gmail.com vai ieva.jatniece@gmail.com
Nosūtot piedāvājumu elektroniski, e -pasta vēstules sub-
jektā jānorāda “Logo projektam “Sēlijas salas”.”

Konkursa piedāvājums sastāv no: 
atbilstoši šī nolikuma 2.punkta prasībām noformētas ide-

jas;

pievienota īsa (līdz 1500 rakstu zīmēm) pamatojuma par
izmantoto simbolu, krāsu vai kompozīcijas nozīmi dalīb-
nieka skatījumā;

dalībnieka pieteikuma anketas (2.pielikums).
Konkursa piedāvājumi jāiesniedz Biedrībā Lauku par-

tnerība “Sēlija” adresē Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes pil-
sēta, LV-5208 personīgi vai pa pastu. Ja piedāvājums tiek
iesniegts kā ierakstīts pasta sūtījums, par tā saņemšanas
dienu tiek uzskatīta septītā kalendārā diena pēc pasta zī-
moga uzlikšanas.

Konkursam iesniegtos piedāvājumus Pasūtītājs atpakaļ
neizsniedz, izņemot ideju piedāvājumus, kas tiks iesnieg-
ti pēc nolikumā noteiktā termiņa – tie neizvērtēti tiks no-
sūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Logo ideju vērtēšanas kārtība.
Iepirkuma komisija atver Konkursam iesniegtos pie-

dāvājumus, kuri atbilst Nolikuma prasībām 2017.gada 20.no-
vembrī.

Iepirkuma komisija izvēlas 1 (vienu) logo ideju, ar ku-
ras iesniedzēju tiks slēgts Līgums.

Iepirkuma komisija lēmumu par konkursa uzvarētaju
pieņem, atklāti balsojot.

Ja  vairākas idejas saņem vienādu balsu skaitu, notei-
cošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.

Iepirkumu komisija, pieņēmot lēmumu, vērtē gan logo
idejas grafisko attēlojumu, gan rakstisko pamatojumu.

Rezultātu paziņošana dalībniekiem.
Divu darbadienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņem-

šanas rezultāti tiek paziņoti visiem dalībniekiem, atbilstoši
dalībnieku pieteikuma aknetās sniegtajai kontaktinfor-
mācijai.

Konkursa uzvarētājam tiek nosūtīts uzaicinājums slēgt
līgumu par projekta logo izstrādi.

Līguma slēgšana
Ar konkursa uzvarētāju tiek slēgts līgums par projek-

ta logo izstrādi (vektorgrafika).
Kopējā līguma summa nepārsniedz 450.00 (četri simti

piecdesmit euro 00 centi), ieskaitot visus nodokļus un no-
devas, kas noteikti LR likumdošanā.

Iespējamie līgumu veidi – uzņēmuma līgums vai auto-
ratlīdzības līgums.

Slēdzot līgumu, konkursa uzvarētājs apņemas izveidot
projekta logo šādos vektorgrafikas formātos - .pdf, .eps, svg,
kā arī izveidot melnbaltu logo variantu.

Pielikumi:
1.pielikums – Logo idejas vērtēšanas kritēriji.
2.pielikums – Dalībnieka pieteikuma anketa.

1.pielikums
Logo ideju vērtēšanas kritēriji

Logo idejai jāatbilst projekta mērķiem un jāizsaka pro-
jekta būtība.

Projekta virsmērķis: 
Veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību

Sēlijas teritorijā: aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās vie-
tas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības un darba tirgus at-
tīstību reģionālā līmenī, kā arī kopējo reģiona atpazīsta-
mību nacionālā un starptautiskā līmenī. Uzlabot  „salu”
ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tūrisma produk-
tu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradi-
cionālās vērtības un vienota koncepcija.

Projekta specifiskie mērķi:
Uzlabot Sēlijas kā Latvijas vēsturiskā novada atpa-

zīstamību un sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanu un integrāciju mūsdienu vidē;
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Definēt Sēliju kā atraktīvu tūrisma reģionu, veidojot vienotu atpazīstamības tēlu, kā arī nodrošinot aprīkojumu ko-
pējiem pasākumiem un pasākumiem katrā „Salā”;

Attīstīt Sēlijas specifiskās īpatnības, pozicionējot reto apdzīvotību un lielo pilsētu neesamību teritorijā  kā vēstu-
risku vērtību;

Veicināt „alternatīvo” mazo uzņēmējdarbību „salās” caur praktisku tematiskā tūrisma koncepcijas attīstīšanu;
Stiprināt „salu” kopienas, paaugstinot iedzīvotāju prasmes un uzņēmību īstenot ciemu stratēģijas vai arī citus pro-

jektus, kā arī stiprināt kopienu sadarbību starp „salām”;
Paaugstināt Sēlijas “Salu” – ciematu un mazpilsētu  - iedzīvotāju kapacitāti tūrisma uzņēmējdarbības jomās, ar at-

balsta pasākumu palīdzību veidojot iedzīvotāju/organizāciju/ uzņēmēju kopienas, kas ir spējīgas nodrošināt kvalita-
tīvu, specifiskās vietējās vērtībās balstītu tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

2.pielikums

Dalībnieka pieteikuma anketa

Ar šo                  __________________________________
/juridiskām personām – nosaukums, fiziskām personām – vārds, uzvārds/

Reģ.Nr._____________________________________/fiziskām personām – personas kods/

piesaka savu dalību 
Atklātā konkursā 

Logo izstrāde
Projektam  “„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās

un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms “Sēlijas Salas”
atbilstoši Kokursa nolikumam 

ar savu logo ideju.
Apliecinu, ka iesniegtā ideja ir mans oriģināldarbs.
Piekrītu visas autortiesības un īpašumtiesības uz iesniegto ideju nodot Pasūtītājam, ja mana ideja tiks atzīta par

Konkursa uzvarētāju.
Dalībnieks _______________/nosaukums vai vārds, uzvārds/
Pasta adrese:
Tālruņa nr.
e-pasta adrese:
_________________/datums/, 

_________________/paraksts/

Izzinošs pārgājiens Gārsenē
Lietainajā 14. oktobra rītā Gārsenes pilī bija manāma

rosība – cilvēki pulcējās pārgājienam, kura mērķis bija at-
rast Dienvidsusējas upes sākumu. Lai gan uzdevums va-
rētu likties vienkāršs, tam bija būtisks šķērslis – precīzs
upes sākums šobrīd nav zināms. Uldis mūs iepazīstināja
ar kartēm, kurās it kā skaidri redzams Dienvidsusējas sā-
kums, taču dabā upei ir pārrāvums un kartē norādītajā bei-
gu posmā tā tek pretējā virzienā. Tātad, kartē redzamais
upes tecējums neatbilda patiesībai un mūsu mērķis bija at-
rast īsto Dienvidsusējas sākumu.

Par spīti lietum, uz pārgājienu bija ieradušies 16 gār-
senieši. Gājienu sākām netālu no Subates, sākumā dodo-
ties gar upes krastu, virzienā pret straumi. Drīz vien no-
nācām līdz vietai, kur kartē iezīmēta upe, bet faktiski tās
posms ir aizbērts un pēc pārrāvuma tā tek pretējā virzie-
nā. Mērķis bija atrast īsto upes sākumu, tāpēc turpinājām

Krit rijs Atbilst/neatbilst 
Logo atbilst projekta b t bai un m r iem  
Logo ir kompakts, grafisks  
Logo rakstiskais pamatojums atbilst logo vizu lajam att lojumam   
Logo izce  specifisk s S lijas kult rv sturisk s v rt bas vai nor da 
uz t m 

 

Logo ir m sdien gs un pielietojams daž dos izm ros  
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Par Gārseni senāk un tagad
Šī gada lietainajā laikā 7.oktobrī, sestdienā, Gārsene bija

saules un rudenīgā zelta pielieta. Sagaidot Latvijas 100-
gadi, pils pārvaldnieka p.i. un gide Dace Geida organizē-
ja pasākumu „Gārsenes muižas centra apbūve pirms 100
gadiem”. Interesenti novadpētnieces Ausmas Bērziņas va-
dībā uzzināja, kā veidojies muižas centrs, kā tas laika gai-
tā mainījies. Pastaiga sākās no pils, kura celta 1956.-1960.g.,
labais spārns – 1883.-1985.g., piederējusi baroniem
Budbergiem 11 paaudzēs. 

Nākamais objekts – dzirnavas, kuru pēdējā, 1848.gadā
celtā ēka saglabājusies vēl šodien. Gārsenē ūdens spēks iz-
mantots jau no 1750.gada. 

Garām kolhoza laikos nevietā uzceltās liellopu kūts dru-
pām, bijušajam sporta laukumam, skaistajām vietām, kur
notika zaļumballes, pastaigas dalībnieki nonāca pie vecās
pagasta mājas, kura uzcelta 1888.gadā pagasta vecākā
Staņislava Kulitāna (1844-1903) laikā. Ēka 1948.g. 3.au-
gusta lielajā ugunsgrēkā nodega, 1954.gadā mūrus nopirka
Eglaines patērētāju biedrība un iekārtoja tiem laikiem mo-
dernu pārtikas un rūpniecības preču veikalu, kurā sava dar-
ba mūžu par vadītāju nostrādāja Marta Brakovska. Pašlaik
te atrodas SIA „JTES” veikals-kafejnīca un Valda Kalnieša
privātkolekcija „Solis sendienās”, kura atklāta šī gada 16.sep-
tembrī. Tajā var aplūkot daudz vērtīgu lietu no senajiem
laikiem. Prieks, ka ir tādi cilvēki, kā Valdis, kurš nežēlo
laiku un līdzekļus, lai vecākajai paaudzei atsauktu atmi-
ņā, bet jaunos izglītotu par dzīvi agrākos laikos. 

Netālu no vecās pagasta mājas atradās 1826.g. celtā ma-
gazīnas klēts, kura arī kolhoza laikos bija klēts, tagad pa-
likuši tikai mūri. 

No senajiem laikiem saglabājusies baznīca, celta 1904.-
1906.g., tā pēc kārtas ir trešā šajā vietā. Netālu no baznī-
cas atrodas 1904.gadā uzceltā kapliča un 1930-to gadu bei-
gās par draudzes līdzekļiem celtā kapu sarga māja. 

A.Bērziņa pastāstīja par lielā ugunsgrēka posta darbiem,
par ēkām, kuru vairs nav. 

Vietā, kur tagad ir piemiņas laukums represētajiem gār-
seniešiem, senāk atradās Kopdarbības nams, celts
1907.gadā veselības aprūpes vajadzībām, sākumā tur bi-
jusi arī slimnīca. Vēlāk ēkā bija kooperatīvs (veikals), krā-
jaizdevu sabiedrība, darbojās daudzas biedrības. 

Pretī baznīcai uz Dienvidsusējas pusi bija baznīcas krogs,

celts ap 1840.gadu. Tajā muižas laikos bijusi arī skola, tel-
pas pašvaldības vajadzībām, vēlāk – dzīvokļi. Krogs nodega
lielā ugunsgrēka laikā, iespējams, ka tas cēlies no ēkas galā
bijušās smēdes: spēcīgais vējš dzirksteles aiznesis uz kro-
gam piederošajām saimniecības ēkām un tālāk… 

Pāri Dienvidsusējas tiltam pastaigas dalībnieki devās
uz bijušo smēdi, kur 1840.gadā ierādītas telpas pirmajai
skolai. Smēde darbojās vēl kolhoza laikos, tagad sabrukusi. 

Tālāk ceļš veda uz kādreizējo mežniecības teritoriju, kur
saglabājusies tikai 1930-tajos gados celtā mežniecības ēka
un daļa no zirgkopja dzīvojamās mājas, kur padomju va-
ras gados bija arī „sarkanais stūrītis”. 

Juris Brakovskis parādīja muižas apbraucamo ceļu un
vēl līdz mūsdienām saglabājušos tiltiņu pār Kāpostu upī-
ti, zem kura ir izbūvētas arkas tāpat kā Dienvidsusējas til-
tam. Tas daudziem bija jaunatklājums. 

Līdz mūsdienām saglabājusies kalpu dzīvojamā māja,
kurā pirmās brīvvalsts laikā bija nabagmāja, padomju lai-
kā – feldšeru punkts, kolhoza kantoris, pasts, bibliotēka,
ēdnīca, dzīvokļi. Drupās pārvērtusies tuvumā bijusī kūts,
klētiņa, siltumnīca, dzīvojamā ēka ar vāgūzi (vēlāk pie-
notava), vešūzis, vēl viena dzīvojamā ēka un pagrabs. 

Pastaigas dalībnieki sīkāk iepazinās ar bijušās spirta de-
dzinātavas apbūvi. Galvenā ēka, lielais skurstenis un pa-
grabi ir sabrukuši, arī kartupeļu mazgātavas, graudu žā-
vētavas, vēršu kūts, šķūņa un otras kūts vairs nav. Vēršu
kūts vienā galā J.Brakovskis parādīja ar zāli apaugušās
cementa siles un pie tām iemūrētos riņķus buļļu piesiešanai.
Pēc agrārreformas spirta dedzinātavas īpašnieks bija Zoraks
Feldhūns. Līdz mūsdienām saglabājusies spirta dedzinā-
tavas strādnieku dzīvojamā ēka, Feldhūna ģimenes māja
(vēlāk ciema/pagasta padome, medpunkts, bibliotēka, da-
torklase), klēts. No pils vārtiem pa labi atradās zirgu stal-
lis, kučiera māja (nodegusi). 

Pastaigas laikā par senajiem laikiem daudz zināja stās-
tīt Juris Ruseckis, Lidija Deksne, Daina Mažeika, Amālija
Ozoliņa, Austra Seikste u.c. 

Turpinājumā pilī visi noskatījās novadpētnieces Edītes
Puleres sagatavoto prezentāciju par muižas apbūvi un pie
tējas tases kavējās atmiņās. Par laiku, kad pilī bija sko-
la, stāstīja D.Geida un Aija Gasparoviča. 

Aizvadīta ar atmiņām un informāciju bagāta diena. 

iet gar tuvāko straumi. Katri nākamie metri kļuva grūtāki,
jo upe sašaurinājās, nācās pievarēt aizvien vairāk brikšņu
un dubļainu krastu, vairākas reizes nācās šķērsot upi, arī
lietus pieņēmās spēkā – pārgājiens bija kļuvis par īstu ek-
spedīciju. Pēc samērā ilgiem meklējumiem nonācām līdz
punktam, kuru faktiski var uzskatīt par Dienvidsusējas sā-
kumu. Pēc piemiņas fotogrāfiju uzņemšanas devāmies uz
Gārseni, lielāko daļu ceļa ejot pa maršrutu, ko pavasarī iz-
staigājām akcijas „1836” ietvaros. Lietainā vasara ceļu bija
būtiski mainījusi – daudzviet nācās pārvarēt applūdušas
vietas, tāpēc ceļā nācās pavadīt ilgāku laiku. 

Pārgājiena galmērķis bija Gārsenes pagasta robeža. Lai
gan sasniedzām to pavisam izmirkuši, visi gājiena dalīb-
nieki bija labā noskaņojumā, priecīgi par šo dabā pavadī-
to dienu. Radās ideja pavasarī atkārtot līdzīgu gājienu –
meklējot, cik dziļi mūsu Dienvidsusēja iestiepjas Lietuvā. 

Lielu paldies gribu teikt Uldim Linartam un Andrim
Zībergam, kuri bija gan šī pārgājiena idejas autori, gan mar-
šruta plānotāji. Šāda veida pasākums bija gan izzinošs, gan
saliedējošs. Ceru, ka šim pārgājienam sekos nākamie, un
ar vēl kuplāku dalībnieku skaitu!

Haralds Punculis
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Pils no dārza puses (foto no Budbergu dzimtas mājas lapas)

Pagasta nams (1888-1948), veikals (no 1954.g.) Foto: 1920-
tie gadi (no pagasta novadpētniecības materiāliem).

Vecā pagasta nama/veikala ēkā apskatāma Valda
Kalniesa privātkolekcija „Solis sendienās” (foto no LRTV
videosižeta)

Sabiedriskie darbinieki pie Kopdarbības nama 1920-to g. bei-
gās (1.rindā vidū pagasta padomes priekšsēdētājs, novadpētnieks
Jānis Kulitāns (foto no Ausmas Zālītes personīgā arhīva).

Ausma Bērziņa pastaigas dalībniekiem rāda spirta de-
dzinātavas atrašanās vietu (Ilonas Brakovskas foto).

Pēc Ausmas Bērziņas un Edītes Puleres stāstītā
sagatavoja Anita Žigure

Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze saņēmusi
Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma
Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000001 “Aknīstes luterāņu
baznīcas fasādes atjaunošana vietas identitātes sa-
glabāšanai”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības  programmas 2014.-2020.gadam apakšpasāku-

ma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros, apstiprināšanu.    

Projekta pamatmērķis – Aknīstes luterāņu baznīcas
Dzirnavu ielā 18, Aknīstē fasādes vienkāršota atjaunošana
vietas identitātes, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāša-
nai un attīstībai,   kultūras pasākumu infrastruktūras un
piedāvājuma uzlabošana vietējās attīstības stratēģijas īste-
nošanas teritorijā. Projektā plānotās 3 lielākās aktivitātes
– baznīcas jumta seguma nomaiņas būvdarbi, to būvuzrau-
dzība, neliela informatīvā stenda iegāde, uzstādīšana. 

Projekta kopējās izmaksas plānotas  EUR 31 200, no tām

Saņemts atbalsts LEADER programmas projekta īstenošanai
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Piemini Latviju, latvi, ik brīdi, la-
bās un ļaunās dienas; bet jo sevišķi,
kad tev labi klājas. Zini, - neviena
māte tā neilgojas redzēt savu bērnu,
kā ilgojas pēc katra no mums mūsu
visu Māte-Latvija. 

/J.Jaunsudrabiņš/ 

Šie Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi
ir galvenais dzīves moto Brūveru
dzimtai no Aknīstes pagasta,
kas vēsturisku virpuļu dēļ jau sen
dzīvo Amerikā. Šogad mūsu no-
vadniekam Krišjānim Brūverim
apritēja 115 gadi, bet viņa dēls
Ojārs 19.novembrī atzīmes jau 85
gadu jubileju. Šie cilvēki pieder
pie tās latviešu inteliģences da-
ļas, kas nes godu latviešu tautai,
neatkarīgi no tā, kurā zemeslodes
pusē dzīvo.

Krišjānis Brūveris dzimis 1902.
gada 12.oktobrī  Aknīstes pagasta
Kozuļu sādžā, tagad Radžupe, zem-
nieku Jāņa un Marijas Brūveru ģi-
menē. “Es nekad neaizmirsīšu dau-
dzos dziedātājputnus un dziesmu ko-
rus, kas skanēja mūsu pļavās un ga-
nībās, īpaši lakstīgalu treļļus pava-
saros. Kopš tiem laikiem nekad vairs
neesmu sastapis vienviet tik daudz
dažādus putnus, katru ar savu
dziesmu,” vēlāk  rakstīja viņu dēls
Krišjānis Amerikā sava autobiogrā-
fiskajā grāmatā “Mans dzīves stāsts”.
Šī grāmata ir Krišjāņa mīlestības ap-
liecinājums Latvijai, ar kuru viņš dzi-
ļi sirdī nešķiras nekad. Bet Krišjāņa
aiziešana mūžībā ASV 1987. gadā ne-
ļāva viņam pabeigt savu likteņstās-
tu, un tad viņa dēls Ojārs, atrodot tēva
rakstāmgalda atvilktnē īstu dārgumu
– tēva dienasgrāmatu – pabeidza tēva
iecerēto darbu.

Krišjāņa Brūvera grāmata izdota
ASV, Floridā, 2000. gadā, angļu va-
lodā un pēc diviem gadiem pārtulkota
arī latviešu valodā. Grāmata latvie-
šu valodā iznākusi kā dāvinājums
Aknīstes Novadpētniecības muzejam
un Aknīstes bibliotēkai. Šī autobiog-
rāfiskais darbs atspoguļo plašu vēs-
tures periodu, sākot no 1.krievu re-
volūcijas 1905 .gadā un beidzot ar ša-
usmīgajiem notikumiem 2. Pasaules
kara laikā, kura rezultātā Krišjāņa
Brūvera ģimene, tāpat kā daudzi lat-

vieši, bija spiesti emigrēt uz Vāciju,
un vēlāk uz ASV. 

Kad Brūveru ģimene atstāja
Latviju, Ojāram bija 12 gadi. Viņš labi
atceras 1944. gada 12.oktobri – tēva
dzimšanas dienu. Pirms uzkāpšanas
uz kuģa Liepājas ostā, Krišjānis pa-
teica savai sievai Valentīnai un dē-
lam Ojāram: ,,Kauliņi ir mesti, cita
ceļa nav, vienalga, kur mirt, tikai ne
komunistu mocekļu kamerās vai
Sibīrijas tundrās”.

Augsta tikumība, darba mīlestība,
spēja saglabāt savu etnisko identitāti
palīdzēja bijušajam Latvijas Aizsargu
organizācijas virsniekam Krišjānim,
mežzinim, pēc specialitātes, pārvarēt
visus dzīves pārbaudījumus, grūtības
un apliecināt sevi svešumā kā spilgtu
personību. Viņš izaudzināja savu dēlu
Ojāru arī patriotiskā un latviskā garā,
kurš 1951. gadā pabeidza vidussko-
lu Kalamazū pilsētā Mičiganā. Pēc no-
dienēšanas amerikāņu armijā Ojārs
turpināja studijas Rietum-Mičiganas
Koledžā, kuru pabeidza, iegūstot in-
ženiera grādu. Tūlīt iesaistījās dar-
bā par inženieri vienā no lielākiem
auto uzņēmumiem Ģeneral Motoru
sabiedrībā Andersonā.

Sekojot tēva tradīcijām Ojārs arī
uzrakstīja autobiogrāfiskas grāma-
tas četros sējumos, viena no tām “ No
kara uz brīvību“ pārtulkota latvie-
šu valodā.  

Pašreiz Ojārs Brūveris, bijušais
Generāl Motors autokoncerna spe-

ciālists, projekta interkontinentālās
raķetes Minitman konstruktors jau
no 1987. gada ir pensijā un dzīvo
Floridā. ASV viņam vairs nav sveša
zeme, bet gan otra dzimtene, kurā dzī-
vo kuplā Brūveru dzimta –  Ojāra un
viņa sievas Barbaras bērni un maz-
bērni. Bet Ojāra sirdī vienmēr ir at-
vēlēta vieta Latvijai, tuviniekiem un
novadniekiem. No atvestiem suvenī-
riem un dāvanām Ojārs izveidoja mā-
jās ASV Latvijas piemiņas stūrīti,
kurš atgādina viņam par dzimteni.
Mūsu novadnieks ar lepnumu uzskata
sevi par sēļi.   Viņš īstenoja to, ko laiks
un liktenis neļāva viņa tēvam – ap-
meklēt dzimteni. Trīs reizes Ojārs cie-
mojās Latvijā,  arī Aknīstē. Ar lielo
interesi un aizrautību viņš iesaistī-
jās Aknīstes Novadpētniecības muzejā
veidošanā un attīstībā. Pēdējo reizi
viņš apmeklēja savu dzimto pusi Sēlijā
kopā ar dēlu Tādu un radiniekiem no
Latvijas 2006. gadā. Tikšanās pagā-
ja Aknīstes pilsētas domes zālē un
Novadpētniecības muzejā emocionā-
lā, aizkustinātā gaisotnē… 

Mūsu novadnieka Ojāra Brūvera
85. gadu jubilejas priekšvakarā vēlam
viņam   stipru veselību un vēl daudz
baltu dieniņu… Lai nekad nepār-
trūkst Brūveru dzimtas ASV saikne
ar dzimteni!

Ar cieņu un pateicību 
Sēļu kluba vārdā

Olga Vabeļa

Sēlim Ojāram Brūveram – 85

attiecināmās izmaksas ir EUR 28920,08, no kurām publis-
kais - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai - fi-
nansējums ir EUR 26 028,07. Saņemts arī pašvaldības līdz-
finansējums projekta īstenošanai - EUR 4 100. Pārējās iz-
maksas tiks segtas no draudzes budžeta līdzekļiem. Precīzas
projekta īstenošanas izmaksas būs zināmas pēc cenu salī-
dzinājumu veikšanas un darbu izpildes līgumu noslēgšanas.

Būvprojektu draudze jau izstrādājusi par saviem līdzekļiem.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2019.gada 07.jūlijam.

Projekta vadītāja Silvija Jaujeniece.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pie-

ejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-de-
velopment-2014-2020/index_lv.htm
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Filma visai ģimenei
VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU 

23. novembrī, plkst. 18.00 Aknīstes domes zālē
24. novembrī, plkst. 15.00 Gārsenes pilī
25. novembrī, plkst. 14.00 Asares kultūras namā

Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku mājās sākas
kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru drau-
dzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu no viņas skolnieka iecerētas
avantūras.

Režisors: Varis Brasla
Scenārija autors: Alvis Lapiņš
Operators Uldis Jancis 
Mākslinieks: Mārtiņš Milbrets
Montāžas režisors: Māris Bērziņš
Komponists: Emīls Zilberts
lomās: Mārtiņš Vilsons, Markuss Jānis Eglītis, Akvelīna

Līvmane, Eva Ozola, Mārtiņš Meiers, Uldis Dumpis, Lauris
Dzelzītis, Alise Polačenko, Inese Pudža, Vizma Kalme

Producents: Gatis Upmalis
studija F.O.R.M.A.
Filmas garums: 94 min.
Kinoteātros no 18.augusta (pirmizrāde: 2017. gada 17. au-

gusts)
OSKARA (8) vecāki datora vietā dēlam „iemaina“ vectēvu – lai iz-

sargātu bērnu no tīmekļa bīstamās ietekmes. Oskara ciemošanās pie
vectēva sākas bezcerīgi - vecais KODE (65) liek strādāt vīriešu dar-
bus un nepērk kārotās botas. Tāds vectēvs mazdēlam nav vajadzīgs,
un visi uzzina, ka aktīvais Atmodas cīnītājs Paulis Kode „miris“...
Vīriešu samierinātājas lomu uzņemas vecāmāte IRMA KODE (60),
kura palikusi bez skolotājas darba, jo mazpilsētā bērni „beigušies“
un  deputāts, vecāsmātes bijušais skolnieks MODRĪTIS (33),  skolu veikli pārdevis. Lai novestu
savu afēru līdz galam, viņš piedāvā skolotājai vilinošu darbu, un sākas Oskara piedzīvojumu vir-
tene ar vecāsmātes mācīšanu repot, nāves draudiem slimnīcā un āža ādas laistīšanu ar draudze-
nes OLGAS (6) franču smaržām. Kopējais vectēva un mazdēla cīniņš pret vecāsmātes pāridarītā-
ju liek ķildām aizmirsties, un vainīgais saņem abu taisnības aizstāvju sarūpētu sodu, bet tūdaļ pa-
rādās likuma sargi un Kodem draud nepatikšanas, jo viņš nav izturējies ar pienācīgu cieņu pret
viltīgo tautas kalpu. Oskars ir gatavs vectēvu glābt...

Mazdēla brīvdienas vectēva mājās beidzas negaidīti - izrādās, ka dzīve bez meliem var sagādāt prieku! 

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde
Izstāde ir veidota ar ESF Sociālā fonda atbalstu .Izstādes apmeklētājiem

lūgums aizpildīt anketas. Uz anketām attiecas personas datu aizsardzības
likums, tāpēc uz laiku,kamēr izstāde būs apskatāma V. Ancīša Aknīstes  bib-
liotēkā, tā ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, ka iestāde ir tiesīga savākt
šīs anketas. 

Neskatoties uz to, ka garīgā labklājība ir būtiska un neatņemama vispārējās
veselības komponente, psihiska saslimšana lielai daļai sabiedrības joprojām
ir temats, kas saistīts ar aizspriedumiem un stereotipiem. Izstādes „Depresija:
no pagātnes līdz mūsdienām“ mērķis ir sasaistē ar šī temata vēsturiska-
jiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību un depresi-
ju, kā arī aicināt iedzīvotājus vairāk pievērst uzmanību savai un līdzcilvēku
garīgajai veselībai, vienlaikus mazinot mītus un aizspriedumus saistībā ar dep-
resiju - vienu no izplatītākajām psihiskajām saslimšanām gan Latvijā, gan Eiropas
Savienībā kopumā.

P.Stradiņa medicī-
nas vēstures muzeja ce-
ļojoša izstāde „Garīgā
veselība.
Depresija“ bibliotēkā
apskatāma visu no-
vembra mēnesi.

Lienīte Šarkūna
Paula Stradiņa

Medicīnas vēstures
muzejs

Vislabāk vieno
kopīgi paveikts
darbs! Paldies

visiem
talciniekiem!

Gadu no gada rudens gan ļauj
mums izbaudīt dabas krāšņumu,
gan arī mudina uz apkārtnes sa-
kopšanu. Tieši tādēļ vēlos pateikties
visiem talciniekiem, kas atsaucās ai-
cinājumam piedalīties Gārsenes pils
apkārtnes sakopšanā, palīdzot
grābt rudens lapas. Šis darbs nav
grūts, bet prasa daudz spēka un
enerģijas. Paldies visiem, kas savu
brīvo laiku veltīja tam, lai mūsu ap-
kārtējā vide būtu skaista un sakopta.
Galu galā – paši vien esam tie, kas
to novērtē ikdienu gan rudenī, gan
vasarā, arī ziemā un pavasarī.

Sirsnīgs paldies!
Gārsenes pils pārvaldnieka p.i.
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Sveicam
nozīmīgās

jubilejās oktobrī:
Gaide Valentīna
Ibrahim Loutfi
Pāvulāne Tatjana
Teseļska Iveta
Vorobjova Nadežda
Zariņa Sandra
Butkuse Ilze
Maļinovska Astrīda
Voicekovska Ženija
Andžāns Laimonis
Černobrova Marija
Goliass Arvīds
Kolosovskis Nikolajs
Venediktova Silvija
Dunde Aldis
Pudāne Skaidrīte
Tarvids Juris
Vanaga Janīna
Žalkausks Petrs
Kraševskis Pēteris
Mačuks Viktors
Bandere Jeļena
Buiķe Lidija
Ķiķēns Evalds

Mieru Tev vēlam, lai dusa 
Tev salda,
Darbi, lai labie tev ardievas teic,
Mūžīgais Dievs, kas aiz zvaigznēm
vēl valda,
Svētāko darbu pie tevis lai veic.

Mūsu klusa un patiesa 
līdzjūtība

Dzintrai Porietei, 
māmiņu aizsaulē aizvadot.

Drazdovsku ģimene Aknīstē.

Katram dziļi, dziļi sirdī 
Sāpju rēta sūri smeldz. 
Vēji šalciet, vēji dziediet 
Mūžs ir bijis goda vērts.
(A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ivo Bīriņam,

vectēvu izvadot
pēdējā gaitā.

Mednieku kolektīvs “Aknīste”

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Klāra Bajāre 
16.01.1919. - 16.10.2017.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!

Izsakām pateicību apbedīšanas pa-
kalpojumu sniedzējiem "Smiltainīte"
un kafejnīcai "Kalniņā"  par god-
prātīgi un labi paveikto darbu
mūsu skumjajā brīdī, kad atvadījā-
mies no Klāras Bajāres. 

Krustbērni.

Izsaku pateicību Z/s "Saltupju"
Elvim un Dāvim Plikšiem par pro-
fesionāli un ātri veikto mašīnas re-
montu.

Pēteris Kārkliņš.

2017. gada 19. oktobrī Ilūkstes
Mūzikas un mākslas skolā norisinājās
II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu
un lauku mūzikas un mākslas skolu vo-
kālās un vizuālās mākslas konkurss
„Skani, tēvu zeme!”, kurā Arvīda Žilin-
ska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes
filiāli pārstāvēja 8. klases audzēkne
Inguna Žigure (pedagogs Madara
Ozoliņa, koncertmeistars Viola Jasmane),
iegūstot savā vecuma grupā II vietu. 

Vokālistu sniegumu vērtēja trīs žū-
rijas locekļi: Aglonas bazilikas Kora
skolas direktore Ieva Lazdāne,
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas
vidusskolas pedagogs Jevgenijs Salna
un Latvijas Nacionālās operas solis-
te, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas asoc.prof. Andžella Goba.

Vokālās mākslas konkursā pieda-
lījās dalībnieki no Ilūkstes, Špoģiem,
Dagdas, Aglonas, Pļaviņām,
Roķišķiem, Ludzas, Viļāniem un
Aknīstes.

Konkursa dienā vokālās mūzikas
skolotājiem bija iespēja noklausīties
Andžellas Gobas meistarklasi
„Dziedāšanas metodes vokālo problē-
mu risināšanai ar 7.-16. gadus veciem
bērniem”.

Paldies par atbalstu Aknīstes no-
vada pašvaldībai!

Madara Ozoliņa
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@akniste.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Vienkārši būt, 
bez nopelniem,
ko darbā vai sasniegumos gūt.
Būt
kā rasai, kas saulē atmirdz
kā dārgakmens un ātri žūst.
Būt
kā upei augstu kalnos,
kas pārgāzēs traucoties plūst.
Būt,
baudīt vēju, lietu un sauli...
Un savu –
kaut mazo pasauli.

Septembrī dzimšanas dienu
svinēja

Lilita Fedorova un
Smaida Zaičenkova
Oktobra mēneša jubilāri
Kristiana Kalniete un
Valdemārs Juris Tarbuns

Sirsnīgi sveicam jubilārus! 
Lai stipra veselība, patiess
prieks un uzticami draugi!

Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

Šo laiku sauc par atvasaru,
Kas kokiem zaros zeltu lej,
Kad lapas atstājušas zarus
Visskaistāko vēl valsi dej.
Tā arī saucas atvasara,
Kad dzīve matos sarmu lej.
Un cilvēks kā uz gaismas stara
Vēl atlikušos gadus sveic.

Sveicam oktobra jubilāri
Nelliju Svikšu

Biedrība ,,Manai mazpilsētai
Aknīstei“

Cienījamā Timzes kundze!
Ai, Olita dievišķā
Vien savai zvaigznei klausi
No zaimiem nebaidies,
Nedz alksti slavas.
Lai peļ vai cildina-
To saņem vienlīdz gausi,
Un nestrīdies ar nejēgu.
/A. Puškins/

Vis,vis sirsnīgākie vēlējumi
dzimšanas dienā! 

Kristīne, Lidija
“Kraujās”


